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 2 (1شرح العقيدة الواسطية )
 

السالال عليكالالورعلة هللا الالرلالة  رحمالالهلللالهللا الالالمل ،لاللالالحل سلملةبالالك لالةسالالكعلة الالح  ليكالال ل
ليباهلة سةلهلللنبسنحل هللا الةيك لآلهلللةبهللا هلللأج لسلملأ حل لا:

ألن الالحلل؛اللسالالو حلبالال ،لاللكالالعلأر والالرلا اسالالرلاللاسالالاشلةاللنحوالالرل  الال ن حفالاليخفى الالىخمسالالىخ  الالس خ
يكوالالهللل-انضالالةةالمهللاالاليلياسالالاشلةاهللاالالاشل مكاالالحشل الالللرمالالح،لالةسالالنرلنبوالالهلللرالالالالمالالالمةهللاالالالال سالالك سلل  ال

ر الالحلرالالحللال الال لليكالال لي الالالسالالك لرالال هللممةهللاالالايلرك الالم علةاجم لالالةالضالالاليالالاةرعلم-البالال شلةالسالال ع
األ رلةأئ م حل للالبالهللاح رلةالمالح لسللة اللل لالارعلةاال الم يلالال فلن ال ل الالاأل الرللالعلسن ال ل سالب،ل

رالال الاال الالم يل ةجالالةالبالالالسللالبالالهللاح رلة الال اهل لالال لا الالالم يللأللل؛اال الالم يل الالالال سالالحئعلال  يوالالالر
 ن الالالالحلن الالالال يلال  االالالالرلةاللالالالالااةايلة  الالالالكيلاأل الالالالرل لالالالالالمنح ي الالالالحلةا م   الالالالحل الالالالالاألبالالالالعلةرالالالالةلل؛ال  الالالالةع
حلأةلالالهللل الالاليبالال لالبالالهللاح رلهللاسن الالحلن الال يل  االالرلال الالةا  لةال الال يل الالالااليماالالحالبالالاألاالالاو  للمااليماالالحا

ةوهللاهللل لللعللماياللوحل هللا ال:اليكوهلللةسكعل احللال سللرحلل باؤرعل للاسما  ليك لالنبالبك 
س   ل الللل:-يكوهلللالب شلةالس ع-احللالنبالل؟  للولالل-يكوهلللالب شلةالس ع-ولاللال سةلل

لمةا اءمكعلينالا اءم علمةبوح رعلينالبوح  علمر الاةعلمهللاا ةللب مكعلينالب م علِضْئِضئِل
ةأ بال لأن العلو  االةلل الللالالاسللر الحلو ال  لالسال عل اللللم عةأ ب لأن علوا ؤةللالا آللاللسجحة لمال ااس

ة الال ةا عل الالللالالالاسللة الال ةج عل نالالهللليكالال ل الال يلبالالسللأرالالعلاللكالالعل الالالال الال اال الالهلللال الال اال الالللل.ال  والالر
أةلأللال ال اال حلالاسللرنالحلالمالاسلللمة امض ل ل لمك س رعلم  ةج عل للالاسللاالنس خلينهللل حلككور
لللالالعلس  جالالةاليالالللااسالال عل حلككوالالرلمل سالال  س  جالالةلليالالللاائالال شلالمالالاسلل لالال لاائالال شلا ةرالال هل سالال لرللمةا 

لم ثعلر هلالبحئ رلالل  لأن العلسالب،ل ال لم ال ةابللرثس شل- هللا هلللا-أ ح ل لس حل سخلااس عل
ثعل لال لال لهللاالاطلبةائال لرحل لم لالرل الاللمة للال يسعلاألةللمةس  لا حءل للالا للاألةللمةن اع

ةر هلال   لمباأل الأةل حل اللل ال يلوسالس لبالسللبحلال،للميثعلممح ليلال   لةن  لميب لالمح لسل
ثالالعل لالالال لالال لمن الال لةمالال ااالال  االالرل  اللمأةلبالالسلل ج ةيالالرل الالللالبالال ،لس مك الالةلل الالالال  الالعلم الالشل الالس هلل

المال علرال اللم  الا مكال لةأللال علرالعلةاهللاالال ن  الحلبكالةا علاةلالهللل حلم  الهلللمبهللا،لر الاال الم يلسالةءلنوالر
حل لال لأللوبالعلحل  السئ لال ضالةعللكالالسعلسال ااالرال الاأل ال ل السئ للةياعلمالاةلل لل ح،لاالنمبح للك أف

ال  الذ اللم وسالما  لاانسالحللةجكاليل الالر  الهلللةجملبال،لل أوالهللل؛حلاللواةلالهللليحاالعالهللاال ل لأللواالةللر   
ة  الالال المةسالالالليلال   الالالحيللمةجكمالالال عل الالالهلللثالالالعلسبنالالالاليكوالالالهلللمنلالالالعل:االالالحلل؟سكالالال عل الالالللر  الالال لرالالال ال:اسالالالعللالالالهلل

لل.ال اءلالكثس لال  س ل ن حلةال ر  لال  ربورلالك  ورلةظ  ل للالباع
السالك لر ال ةال لالللال بمايالرلالال سلللمرنح لباعل غكظرل ر ال شلنسال للالالسال  رلةاللح والر

أةلم ةجالالعللمبالحا ةالنبالالةللالكمح الرلةالسالالنرلالابلوالالرلالال سللا مك الالةال الشلالنبالالةلل الاللل سال لم ةجالالع
ال  لل لسنهلللأةل للاحلل هللل لللةاللسك عل للمك س ل للاحللب  الالاةللمك س لمر  ةهلم س لسحئغ

لالسك لر  ةالالج  ور:لم لارع
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

خخخولقدختقسالدخف الم  خى  الويخفال 
خخخخخخخخخخمشمخ يخالعس الء خفال خالدسالدايخخ.

خ.
الالال لينالالالالسالالالك لرالالال هلل؛ئرليالالالحلعلر الالال ةالالج  والالالرحولنالالالال  سالالال   حلالالال فلواالالالةللب كالالال لالاالالال آلل ر  ذ

مك سالالال لل؟االالالةللب كالالال لالاالالال آلألنالالالهلللول؛لكالالالللرالالالعلسجالالال ؤل الالال للأللواالالالةللأللال    الالال فلرالالالح  لماأل الالالر
لل.ال لسلل س لالمك س ل حلل ةع

ارل ل لأللةجال الاأل الرل الللواالةل ل:يك لرعلهللاحللمةسليلر هلاأل ة لة اايلال  ارلةال ُّ
أاللل:ةةجالالال الالللواالالةللمألنالالهلللسكالال علبكالالةا علةوسالالمكيلةجملبالال،لل أوالالهللل سكمالال علسكمالال عل؛سالال هللاحلل  الالالاألسالال ع

ةةجالال الللاألاالةالل الحلرالةللمجالرال ال الالاأل الرةلللمةالاكة،ب ر لالم ااالال نة،لةمنب سلال بحئ ل
أينالال-ال ابةالأللال ال يل الالرال الال الح،ل ال لةمهللااسال لرال الال الح،للمة حلرةلاةنهلللم  ل لل ل 
 ڍ ڍ ڇ ژل-جالعلةيال -ةو س ل لوهلللاةلهللللمرةلالهللاح ظللأل رلبذ للالملحل ل- ح،لااليماحا

جالعل-ةن الالال ال  ليالللاللمالمةهللاسا حأل لل   ةطلبمهللااس لل ژ ژڑ    ژ ڈ   ڈ ڎ ڌڎ ڌ
ةمهللااسال لااليماالحالاللسمسالن للم مهللااس لااليماحال للأرعل الحلسن غالالأللولنال ل الهلللبحلال،لاللكالعلم-ةي 

لالالالالهللل الل   الالالال هليالالالالللأركالالالالهلللأبالالالالهللاح،لاللنحوالالالالرل رمالالالال،لسالالالالك لرالالالال هلاأل الالالالرلالالالالال سللمبالالالالاةاللن الالالال لاللاسالالالالاشل
ةالالال سللمبالالاةاللالال الالبالالاعللم-عيكوالالهلللالبالال شلةالسالال -البالالهللاوهللارلال سالالماحشل الالللرمالالح،لالةسالالنرلنبوالالهللل

 الللس  ال ليكوالهللل االحعللمة اح حيلأرعلاللكعل الرال الاللم  ال ليكال لأهللاالالمةةا ةال النهللاة لال بماير
رس لنحللاا ح رل الل  ثعلر هلالةا رلالبحاارل شلالل؟اا حعلأهللا ال ال س لرلالاةللب ك لالا آل

لةللعلوا لر هلالةا رلةوضالهللاالبن سالهللللأللاا حعلأهللا ال-جعلةي -ةاللكعلينالالل؟-جعلةي -
هللام للمألنهلللسك عليك لالاةللب ك لالا آلللةا علالم   حل لض عل؛ السبسعلمهللااس لاللاساشلالبهللاوهللار

ال ابالالةالأللاا الالحعللم للالاالال آلللالالوسلةاهللاالالالةاللاثنالالسللةاللث ثالالرلينالالانحلأ  لالالرلا آنالالحيل:االالحلل لضالال ع
ةوا ل الاللممح ل ل ليحلعل  حنالسكم علالل ج رةرعل هللانرلمهللالمأهللا اللةللعلوا لر هلالةا رلالبحاار

لكالالحللاسالالم  للم-جالالعلةيال -ةاللكالعلينالالالاللم كالالةللالالعلواال لاا الالحعلأهللا الالالمةجالةهلأرالالعلال جالالغلةالضال ل
لم للوا ل الةجةهلرؤالءلال بمايرل-جعلةي -لكللرو لاللمالاةللب ك لالا آلل ل لآ  لال  حل

هللامال لجالحءلاا الحعلال هللااال للميك لال بمايرلة وحلل جغ العثعل لال ل لم لهلللاللك حءليك لر ال الال ال
لمالسال علبالللمو والرلالهللا انالالالهللاكالوعلباللليبالال سخلااس عل هللا لاللكةعلاللاكورلةالناكورلأهللا الالباللليبالا

 لةألذللمجلل للأجعل ل ةسلللم لبن سهللةضهللا للمةنحظ لمةأل لمال فلمباىللك بمايرل رح رلبةائ  ع
 ل الالال لالال لالكمالال،لالبالالغح لةاألسالال ح لةألذالاللميكالال لال  الالحل سللا الالالرالالعل الال عل الاللل الال ةعلرالال هلاللاسالالاشل ا ل

لل.حل هللحللكهللا لةباي لالك ح لبوحن ل
حمك س هلابللالاوعل ممالح شليكال لرال الج الشل الللأرالعلاللكالعل لال لألللاحعل  الاءل الللاللال،ءلأوض 

سالح للمةبعلالاة ل ل لاا حعلال جاال السخلااسال علال السخل هللا الالباللليبالاالةرح،ل هللا الهلللالملالحل 
ة حل اليلاللاساشلالبهللاوهللارلما أللم ل لسة نحلر المةم  س رعلمةم  س هلمةأهللا حاهلمجاهلللأةالاهيك لب ل
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الالظلمسةمالالا ذل الالظلمةملهللْا   ةال الال اال حللاسالالاشل الال  ة شل الالللاللاالالالةرالالةللمةوبالالن ل س الالحل لالال لسة نالالحلرالال المةملهللا  ذ
 حاليماالحالأةلل؛هللألللاانسحللولاالاك هللليك ل حلوا ل وهللل  الحلولماالالبالةا ل؛الهللا علةال  طل اةشلة  اش

 ذللةا  لالكمح،لل.حلرحلل ل لأعل ب رالالج علةالهللا عل حل اءل  حلو رللأللولماالبةا  لل:اللاساش
لل حل لالكمح،لةالسنرل  ةلايماحال حبئل حبالعلمةالسنرل  ةلايماحالبهللاوحلبحئ،   الحلو راللللمةا 

  الالحلألللمالهللار الالاةاالالالولبالال لينالالهللل الالالرمالال،لأبالالةللال االالهللل الالحلينالالهلللالالال ر للمأللولكالالعلوسالال ةنهلللال لكالالةع
ةلال المجالالبالحهللا،لل؛ الذلللالعلوهللام العلالناالولل  الةلااليماالحالموهللام علالناوللبةجالهللل الللالةجالةهلأةلال

ةاالالالولبالال لينالالهللللماللاسالالاشلاللسم هللاالال هلين الالحلةاللسنمح الالهلللأانالال ل الال لةالل جالال،لرالال ال  اللالالعلوهللام الالعلالناالالول
للاهللام الالالالعلالناالالالالوللم الالالالحللكع لمعْرالالالالال  جالالالالةهلة لةاللماالهللام الالالالحللالالالالال اجحلظالالالالللم حالهللام الالالالحاليل م حةمالالالالرل؛ةا 

ل-جعلةيال -ر هلاللاساشلالبهللاوهللارلينالأرعلالسنرلةالج حيرل مكاحشل للرمح،لاللمةال سحةفل  
يكوالهللل- الحلبالحلة كال،ليكال لالظالللثبةمالهللليالللالنبالاللم-يكوهلللالب شلةالسال ع-ة حلبحليللنبوهللل
يكوالهللل-النبالال  الثبماليلياللللمة آهللاحارالحلمة  مالةام لالسالنرلم مثباليلاللاحئالال الحلا آلل؛-الب شلةالسال ع
مثبالالاليلب الالالحلاللاحئالالالالر الالالحلمثبالالاليلاألهللارالالالحعلةال الالال علر الالالحلواالالالةللأرالالالعلاللكالالالعل  بالالالةلهللللم-البالالال شلةالسالالال ع

  حلسثبيليللال الهللارٍعل الللاألهللارالحعلأةلايماالحالبالهللاوحل ال اهل لال ل الحللم مسحةفلاألاااعلمة  ةيهلل
 و الحلسثبمالةلللال مكك الةللةأرالعلالبالاعلو الم بةلللم-يكوهلللالبال شلةالسال ع-جحءليللالةيلل سةلهللل
ةجمةبكةللب ل ل ل ل  بحللرثس للمأةل لل مةام لالسنرلم  حل للالا آللمح هلللاللاحئالأللورةللابلو ل

ل؛ألن حلثبميل    ح لآهللاحال؛ للال سحئعلاللااورلالمالمبنحرحلأرعلالسنرلةمكاةرحليللسك لر هلاأل ر
  علوسالم جهللاةلليكال لهللاالال ي  العللمةجعلالسنرلأ  ح لآهللاحالمألن عل  الأ بكةالاالهللامجح لب ب لالةاهللاا

ال ال للرال الالاالالةللالال فلاالحلل الهللل ال للايم الالالةرالال هلس ااةن الحلرثسال  للم اللل نحاضالرلال بالعل رك الرلةاهللاالاش
للثباليل الهلللهللارالعللمة ب لالةاهللاالاللو سال اللالظللم وهللليك ل ب لالةاهللاا ةالظللاللسثباليل الهلللايماالحالةا 

رالةلل بال لالةاهللاالالو سالاللمهللارالعلال ال يا ب لالةاهللاالسثبيل هلللااليماحالر الحلسثباليل الهلللالل:ناةللم  يا
ألللال سالالك سللل؛ألللالظالالللالغحلالال،ل الالالهللارالالعلالابالالشل؛اللكالعلأةلالظالالللرالال هل سالال لرلاللمالالؤث ل الالالالهللارالع

ةرثسالالالال ل الالالاللللمة حلالالالال،لاألهللارالالالالحعلةجك الالالالحل بنالالالالاليكالالالال ل ك الالالالرلالظالالالالللم رك الالالالةلل  الالالالحلوغكالالالال،ليكالالالال لظالالالالن ع
لااللرلاالالمكالةللابلوالرلةرالابلورلالمالنبةللالمالوسماللب حليك لال سحئعلال  يورل للالا آل

جعل-ولنالهللاسن حلوسماللالهللان ورليك لةجة،لب شلاللسال اةللاللمالثبةيلاالمكةللظنورلالااللر
لكاللللمولنالرعلأهللاالو  ل الثبةيل ثعلر الالكال علابلالالالثبالةيلم ژ   ڑ ژ ژ ژل-ةي 

لاللسالابلالأةلظنا؟لااللمهللليك لب شل
 حلاةلل ال للرال هلل؛الةال هللليك لةجة،لب شلاللساج  ة لأرعلاللكعل حلاسملظنالبالسعلأل

 ۈ ژل-جالالعلةيالال - الالح اليالالللاةلالالهللللماللاحئالالال الالهلللةالظالالللاللسثبالاليلمأ  الالح لآهللاالالحالةاللم سالالال اللالظالالل

ال فلو  ل الال لطلال فلسم اال الال لالطل الحل بالس هلة الحل آلالهلل؟لالك العل اللل ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
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لالئللاالا لاليكالاللولال بنالل: الهللاالاسطلر حل-جعلةي -  الرحللالاايال لوهللل اشلال ةيل للال
الاللمثالالعلأةبالال ل الال للوهللاالال  لةجالال  ل الالالال الالةاءلم لالال لآ الال ه ال ابالالةالألل ثالالعللمللابكنالالحةرالال ال الالال الال عل  

ةالل الال  لينالالالسالالك للم سالالحئعلااليماالالحالالجالالح علر الالحلمثبالاليل حلنبالالةللالابلوالالرلمثبالاليل    الالح لا هللاالالحا
رالعلمال ةلل  رالعلر الحلمال ةللالا ال للسكالرلأثبمالةالال ؤوالرل نلمر هلاأل الرلةرالعلوسالمالةلل حألهللاحاسالطللتث الحي

أثبمالالالةال  ثالالالعلرالالال الال ؤوالالالرلة مبالالالةاليكس الالالحلألل الالالللن الالال لال ؤوالالالرل بمالالالاعللمالبالالالا لاللمضالالالح ةلليكالالال ل لالالال 
ال ابالالةالأنالالهلللاللو الالةطليكالال لبحلالال،لاللكالالعل  الالحلسالال ااهللمبالالعل لضالال علبالال هلبمك سالال هلمة ايمالالهللل غكظالالر

الةاهللاالالالةأنالالهلللاللو سالالال اللالظالالللل  الي الالالال بمايالالرل لالال ل  بالالحلل بالال لمال بمايالالرل الاللل ثالالعلرالال الالكالال ع
رال هلالهللاجالرلالمالالسالالةللب الحلس مالحهللاةلل اللل لح ضالرلمساللسلل حل ئالرل اللللمةالظللاللسن الشل الالاللاحئالا

ةسالالو مسنحل الالالرالال الالكمالالح،لايم الالحالال ؤلالال ليكالال لأ  الالح لا هللاالالحاللمالنبالالةللالمالالالمثبالاليلب الالحلاللاحئالالا
 علبنالحءليكال لألل بال لالةاهللاالالاللةر هل للال ال هلللالمالالس اارالحلأرالعلالكاللمرغس هل للسك لر هلاأل ر

لل؟ل ح المو سال اللالظل
ألنالالالهللللالالالالوسلل؛الهللام الالالحللأللرالالال الالةاهللاالالالالالثاالالالرلالضالالالح طلالهللاالالالح ظلال الالالماللس بالالالئل الالالالر  الالالهلل

ل؛لكالللينالانحلاةايالالة االا حيل ال يورلنبنالاليكس الحلنمالحئيل ال يورلم  لبةعلناةللنلعللالوسل  لبالةع
لموالحعل ثالعلرال الاالهللام الحللنلالعللالوسل  لبالالةع  رالعلرال الال ال للسثبمالةللال بال ل  ثالعلرال الالال اةفل الشلا

لمة الالشل لالال لأثبمالالةال  ثالالعلرالال الال بالال لالالال فلجحءنالالحليالالللب جالال ل ثالالعلرالال الالالال اةفلالالال فللالالوسل  لبالالةع
لكللس ا لأللر هل اا رل  يورلنكم علبنمحئج حل  ال ةىلر الال اةفل ةث ليناللماهللام حللال ب لةا ا

 الحلأ بال للملأةلسمبالسللأنالهلللأ بال ل والهلل؛لألل نالهللأرعلاللكعلالم  نحلب ب هل حللعلولح لل  الللرالةلأاالةىل
ألنالالهللللالالوسلل؛لكالالللاللولنالالالأاللناالالةلل حلالال لنجالالعلالسالالنللم حلالال لهللال الالظليكوالالهلللأ بالالحءلم والالهلللالالال اةفلالثاالالر

ألللل؛الظالللالالال فلاسالالمالةاليكالال لأنالهلللاللمثبالاليل الالهلللالهللااالالحئ لمةاالالعل ثالالعلرال ال الالال سالال ل حلالال لم  لبالةع
لكاللللمةالظللأك ،لالهللااسطلمحللالهللا ل سئ لبهللاوحلالظللاللوغنال لمحالظللاللوغنال للالهللا ل سئ ل

ة للأاةىلاألالرليكال لابةلالهللل الال ثالعللم شل ل لرةلا جحيل م حةمرلوبعل ل ل حلوا ،ل للالابش
 ثبمالالاليل الالالحلظلل ظالالاللللمةرالالال هلياسالالالاشلم ژ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژل-جالالالعلةيالالال -رالالال الال الالالح،لاةلالالالهللل

لس بكالالةالرثسالال ل  الالحلماالال  ل  ثالالعلرالال الوبالالنبلل الالهلللال بمايالالرللما والالرلابلوالالرلمال ركذالال لاللأللا والالرلظنوالالر
ةج اةللر هلاألهللاحاسطلالم بالسكورلةرال هلاألالالرلالبالهللاوهللارلالثحبمالرلياللللمينالأرعلالسنرل للااليماحا

أللل ث الالحيلرالال الل؛-جالالعلةيالال -مللمل الالب رلالمن جالالهللس اةن الالحل  الالب رلم-يكوالالهلللالبالال شلةالسالال ع-النبالالال
 ةيلأن حلالجح هللارلةو  هلللب  الألللالسال لل؛يللالسال-جعلةي -وامضالالم بوهللل  علسن رةللال

لم لالال ل سالال ل لالال ل الالللالبالال حيلالمالالالثبمالاليل حألالالالرلالبالالهللاوهللارل..مال بالال لمالسالال شلمالةجالالهلللمال  كالالة ل
لل؟رس لانبكيليكس علر هلال ب رل؟ر هل ب رلم سرةالب حللكللرس لة ايليكس علر هلال ب ر
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لالالوسلر ثكالالالهللل الالالاءل الالالشلل ژ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژل:واالالالةلل-جالالعلةيالالال -ال
جالالالالعل-ألللالل؛ ذث الالالالحيلالسالالالال شلةال بالالال لاللوامضالالالالالالم ثسالالالالعلةاللالم الالالالبوهللل؛يلالسالالالال شلةال بالالالال  ث الالالح
لن سالهلللاللولنالالأننالحلجلكنالحهلل-جالعلةيال -  جال ال ث الحيل الحلأثبمالهلللاللمج ل حل الآورلةاهللاالاشل-ةي 

لالالهلللةجالالهلللل-جالالعلةيالال -الل:اا الالحعلابالاللل  ج الالرل الالالرمالالح،لالمةهللاسالالالواالالةللم ثكالالهللل سالال هل الالللاأل الالوحء
س مكال ل الالرال ا؟لس مكال لألللمال ن جال للالهلللةجالهلللمالكك،للهلللةجالهلللمالهللاسةالللهلللةجهلللملللهلللةجهللاانسح

رالعلرالال هلالةجالالةهل م الالحب رللمالالالاو للالالهلللةجالالهلللمال ن جالال للالالهلللةجالهلللملتنسالحللةجالالهلل؟لبسالال،لالككالال،للالهلللةجالالهلل
 ألللسةجالالم حسللةجةالال  كةاسللةةجهلللل؛الم حسللبسللر هلال  كةاحيلةرالرك حل  كةارل ذ الةجا

 الالحلس بالالهللل الالذ الل-جالالعلةيالال - ككالالعل  كالالة ل الالحلس بالالهلللةلك الالحل للم الاللل الالح،لأةلالال ل-جالالعلةيالال -لا
لمال هللاحلل للاألهللاةالاللولنالأننحلنثبيلةج حلو  هلللةجهلللال  كة لأبا للم-جعلةي -أثبمنحلالةجهلللمل

رسالالال لمةبالالالكةال لالالال لالملبسالالالعلةن الالالاللمةرالالالؤالءل ن الالالحلأمالالالةالهللاسن الالالحل الالال ةاليكالالال لانبالالال شلالم الالالبوهلللةالم ثسالالالع
الم البوهللللمامضالا ك حل  ةال انبال شلالم البوهلللة أةالأللرال هللم الل لالألل  ةال انب شلالم بوهللل؟الب حي

أ ااةالبالال ل للملالالوسلر ثكالالهللل الالاءلماللو الالب هللل الالاءل الاللل كاالالهللل-جالالعلةيالال -ةاللميكالال لهللاالالال ي  الالع
يكوالالهلللالبالال شل-  الالحلأثبمالالهللللن سالالهلللةأثبمالالهللللالالهللل سالالةلهلللل-جالالعلةيالال -مةبالالكةال لالال لأللولبكالالةالالل..مأل

لالوسلل-جالعلةيال -الملةسك عل لل ث الحم علالم البوهلللةاالال اعللالوسل ال  عللئ ل؛ للالب حيل-عةالس 
حر ثكهللل اءلةرةل اللم  هلللال ةايل ر ل لب حمهلللل-جعلةي - ر حلألل امهللللمالس وشلال بس لأوض 
 لةبالالنِ للمأةليكالعلااليماالالحالمرال الاللكالالعلال الال ج لالجكسالعلوبكالال ليكوالهللليكالالعلاللاسالالاشلماللم ال هلللالبالال حي

لمةاللاسالالالاشلالةاسالالالبورلالمالالالال لنالالالحلمةااليماالالالحاللكبس االالالالم الالالالرالالال الرمالالال،لرثسالالال شل الالال هلايماالالالحالأرالالالعلالسالالالنر
ةااليماالالحاللمرمالال،لرثسالال شل الالالرالال الال الالح،لب الال الالك الالظل حللاسالالاشلمةا   الالحالالل الالحال لالال لمبالالهللاوحلااليماالالحا

الالحوبكالال ليكوالالهللل الالحةوبكالال ليكوالالهللللميكالالعلأبالالةللالالالاسللأوض  ةوبكالال للمأبالالةللالاوحنالالرلةأبالالةللالالالاسللأوض 
الالحيكوالالهللل يكوالالهللل-ةااو الالحلل   رحنالالهلللالسالالمرلالمالالالجالالحءيل الالالجالالةا،لجب جالالعلجالالةا،لالنبالالاللمااو الالحللأوض 

الحلجب جعلهللاسن حلس لهللليللااو حللوبكال ليكوالهلللل-الب شلةالس ع ألنالهلللاللبالال الللاللاالالل؛ايماالحالأوض 
لمرم،لرثس شلحأوض ل ل وهلللل ِلةااو حللألللمسس ر رحلال سخل هللا هلللالمالجح عللتو حللب  هلاأل ة لالسمر

رمح،لااو حللل سخلااس عللمالب ح فل الرمح هلللالبهللاوحلرمح،لااو حللةرمح،لااو حللالبلل ناه
الالحلمرمالال،لرثسالال شلب الال الاالسالالعلمة سالال ه وبكالال ليكوالالهلللالمةهللاسالالالةو الال علأنالالةاعلالمةهللاسالالالالث ثالالرلال  ة والالرللأوض 

 ل هلاللاساشلالمةهللاسالةأل ِلةمةهللاسالاألس حءلةالب حيلرةلال اةلل الرلمةاأللةرورلةاألس حءلةالب حي
المةهللاسالالالاللت الالالحعلال جالالالاال الالالسخللمالمةهللاسالالالالالبالالاللل نالالالاهلم الالالالالمةهللاسالالالالرمالالال،لرثسالالال شلالمةهللاسالالالالالبالالاللل  ج الالالر

ةرمالالح،لالمةهللاسالالال الالللبالالهللاوحلالب الالح فل الالللأن الالشل الالحللمة س رالالحلرثسالال لمااسال عل هللا الالالبالاللليبالالالالةرالالح،
لل.سا سهلللبحل،لاللكعل ضح رل ل لرمح،لالمةهللاساللت حعلال جاا



 

 

 

 

7

  
7 

 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

  الاللملاساشلالمالأل يلر هلال ؤل حيلسا س حلبحل،لاللكعلرغس رحل للاللكةعل حلما جير هلال
حة س حللمرم،لاللاساشلالس علال وس لال فلسنحس،لال بمائسل  حلرةلأيك ل اللل لال لة الحلسنحسال،للأوض 

ة الالال سالالحئك حل الالحللمة ن الالحل الالحلسنحسالال،لأرالالعلاللكالالعلالك الالح لمة ن الالحل الالحلسنحسالال،لال ماالالا سللمال مةسالالبسل
   الالحلسنحسالال،لال بمالالائسللأللسبالالاألبحلالال،لاللكالالعل رمالال،لاا الالحعللم  الالهللليكالال لرثسالال ل الالللال ملك الالسلو الالرعل 

ة س رالحل الاللللم ثالالعلر ال لال الالب حيلمال جالاالالكمال،لال  مبالال شل ثالعلاألبالالةللالث ثالرلالاةايالالالاأل  الش
  الال هللاالعلينحوالرلل؛يكس حلال  ةهلال سال ةيرلةال اال ةءشلمةرك حلةملالهللا الرم،ل  اة رلا للمرم هلل

ثالعل لالال لال لسنماالعللمسباألب ال هلالكمال،لماللكعلةالجحاشللملكوعلاللاساشل الر هلال  اليك لر ال للأرع
ةاللوهللابال لرالعل الح هللمالبحل،ل لال لرمالح،لالمةهللاسالاللك السخل هللا الالباللليبالاالةرح،ل  ال ةهللاهلللةهللاةا الوهلل

رالال الالمالالا جيلال ل الالةلل الالهللل الالالرالال هلالالال  اللمثالالعل لالالال لالال لوالال مالاة لاللاسالالاشلالةاسالالبورلمل الال الالكمالالح،
ثالعل لالال لال لرمالح،لالمةهللاسالاللالهلللثالعللمةال فل   ليكوهلللأرعلاللكعل  مبال ايلال السخل هللا الال هللا الهلللا

ةرالالال الالللأنسالال،ل الالحلواالال ألل الالسخلااسالال علابالاللللم لالالال لالال لاللاسالالاشلالةاسالالبورلل الالسخلااسالال علابالالللمو والالر
أللل لالالللرمالال،لال الالسخلبالالل رليكالال لرثسالال ل الالللال ملك الالسللبحلالال،لل؛مو والالرل حلنسالال رل هللاالالحالال ملك الالسل

عليكال لرال الالم مسال،ل ال للم ر اللمعل  الأماللرال هلاللاسالاشلةاال أل لالارحلالبهللاحةوالرلةالهللا ةوالرلةالما  جالراللك
س اال لألل الالرمال،ل السخلااسال عل الللال  حهللاالطلالمالالولجال لين الحلرثسال للموا أل الرم،لاللاسالاشلرك الح

لمةيكالالالعلالكالال علجالالالحءلالمهللاالال س لينالالالهللل الالالرالالال علالسالالالك لمألللل الالحلا م الالالحطل لكالالعلالكالالال عل؛ الالللال ملك الالالسل
لكلل سخلااس علل حلي يليكعلالك عللكالس اليك للمة ااةال الالنرس ليك ل للملحنحهلةملحبحه

لال مكك سلليكعلالك علأ م لابللالب هلةالنةةفلة س ر حلبمهللا جعلالنظ ل وهلل:
 الالالالحبللالبالالالال هلةالنالالالالةاةفلهللا  الالالالحللللللل

ةاالالالالالالحللاالالالالالالةعلسن غالالالالالالالأللولك الالالالالالحلللللللللللللللل.
ل.

ةالةسالالالالحئعلل الالالحلأهللارالالالالحعللماحبالالالارح األ الالالالة ل لملالالالال اليكالالال لال بمايالالالرلكالالاللل ل  مالالالهلللل الالالالللس جالالالالا
واةللابللالاوعللماضب لأللسنظ ل اليك  علمال احبال سخلااس علل حلاهللامح لأللس اليك لرؤالء

ل هللا هلللالملحل :
ةرالالالالالال ل لالم سالالالالالالالأبالالالالالال حلناضالالالالالالالهللللللللل

أيجة الالالالالالالالالالالالالالالالالرللكلالالالالالالالالالالالالالالالالالحِلعلال  الالالالالالالالالالالالالالالالالحنالللللللللللللللل.
ل.

لعلالك ع.لكباللمة للاللجس،لأنهللل س هللا ع
ة الالالالالالالالللاللجسالالالالالالالال،لأنالالالالالالالالهللل سالالالالالالالال هللا عللللللل

نهللاالالالالالةلالهللاضالالالالالوللالالالالالالاانالللللللللللللللأ اارالالالالالعلللل.
ل.

ل الالالحلأ االأللسالالال اليكالالال لالنبالالالح ىل الالالالالجالالالةا،لل؟رسالالال لسملح الالالعل الالالشلرمالالال،لةرالالالةل الالالحلو    الالالح
لل؟ةرر الرعلو محلال ح،للكعلأهللاالأللوا ألمالبهللاوحلاضب لأللوا أل الرمب ع

اللوهللامالح ل لس الحلالال رالل:علةال نبال لةال كسال رلواالةل سخلااس علن سالهلللواالةللياللليكالعلالكال 
الل:ةاللوسالم سال ن الحلالغبالالةرالالالر الحلاسالع  مل الرل بالايرللكالاللل  اللميكال ل أسلجبالالعلط لركهللاالالعلج العل  

لكالالللاللبالالالر الالحلاالالحلللمملالالسللالالال اليكالال ل نسالالحللاللبالالالأللولالال يلج والالشلال االالا حيلالمالالالوهللامالالح ل لس الالح
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 للم سسلة ن ليك هللليك لأبالعللمااليماحالبهللاوحلم لض علأللسمباىلل  الال للرح علالا جهللار
لالالةلسجالالال الال لل  الال ة للمةاالبالال علالمالالحعليكالال ليكالالعلسالالك لاأل الالرلم مالالسلل الاللليكالالعلالكمالالح،لةالسالالنر

احيامالالهللللوسالاليلثحبمالالرل س جالالالأللسالال اليكالال لرالالؤالءلو رالالللولكالال ل الالال رنالالهللل الالب رلاللوسالالمبوشلالالالم كلل
لل؟رس لوسمبوشلأللس اليك لال ا فل ثعلر الال فلأسحسهللل   ة لم ن ح

 سخلااس عل اليكوهللل اةشلةأ ااهلر حلاحللابللالاوعلةم سالس هل  كالةءل حل ال هلللالمالاليجال لرالةل
يح الرلبال ،لاللكالعلأاللسنظال ةالل..ملكبال ،لةةبالسمال؟ رس لس ارحل للاللسملكعلملال ا فميلل ارح

للكلل  الاهللامسيل ل لال اليكس عل ال سحئعللعلسمل للل حل سخلااس عل ال سالحئعلم اليكعلالك ع
لكالعللم الل والهلللوالحلأ الالم الحل والهللل لم لالرلما لل حل وهلللج  والرلمللال  ار،لانا ضي ل:جايلةاللواحل

لملكعلاةعلةا طلمرعلسةعلوبكشللنحلةاهللاالب أفلسكهللا ل  حلب أفلالج  ورلأةلب أفلال لم لرلماةعلةا ط
لكماكسالعلةالايةشل ل لياعلالنظ ل الالكم،لالمالالم هللاالطلال ال ار،لالمالالس ي الةللأن الحل نا ضالرلايالةشل

بسالالال،ل  اللالالالعلنلالالاللل الالالحل اليكالالال لالج  والالالرلةال لم لالالالرلةاأل الالالحي شلةال ا ضالالالرللم الالاللل الالال للرالالال الاللكالالالعلركالالالهلل
ة سالال رعل الالللبالالنةيلال بمايالالالرلةنلنالال ل  الال ارب عللوا ؤرالالالحلبالال ،لاللكالالعلةوبكلالالالةاليكس الالحل الاللل الالال لل

ل؛ولنال حا رحللأللول يلبحل،لاللكعل  ر،لال ا ضالرل اللل ن الح لالسالنرلمال اةالالمال ايليكس ع
لكنظال ل س الالحلالنظالال للألنالهلللس  الال ليكوالهلللأنالالهللللالةلاالال أل الالالرمالب علأللواالال ليكال ل الالب رلةرالالةللالوسل مالال ر  ل

 و ال  لبالسلللمة ثك حلرمال،ل اوالرلال ال ار،لال بمايالرلمةر ل لرم،لال لم لرلمالمحعلثعلم نسالر هلال ب ر
لسمكحوسلةواةلل لل ح،ل لللالنحسل.. لللالنحسل لل ح،لمة سلل ملكعلميحلعلثبيلة سخلاا هلل

ةر ال للالاالئعليك لاةشلال هللاطلةال حهللاالطللمة الالنبةلل ل ل بحا رحلاألبكورلمهللااس لاللك ام
لل؟رس لم جشل ل لرم،لأركهلللةأنيل حلم ركيلمأللن جشلرعلاةلل ل لرم،لأركهلل
يكوالهللل-ل الحل أىل الالسالاهلالنبالالل- ضالالالملالحل لينالهلل-ةي ال للم  الم ركيلاللأهللاالو نلال 

ولنالرالعلأناليل هللاحجالرلل؟أ ال  لأنيلوحلابللال بح،لمة اشل ض،ابلرل للالمل-الب شلةالس ع
 الأهللاال ال ل لالةايلس ة للكاوحنرلالس ةاورل للأجعلأللسنظ ل الرمالب علل؟ ل لأللمنظ ل الر ا

ةالسالال حةفللالالهلللرمالالح،لل؟لسالاليل هللاحجالالرل لالال ل ثالالعلرالال ال؟ينالالا لال لبالالةعلال ؤجالالال الالحلةهللاال؟ةجالال اليكس الالح
ة ابالالةاهللم"كالال لمهللاالال جعلالنظالال ل الالالالمالالة اشلةاانجسالالعاألبالالعلاألبالالسعل الالال رالال لااج الالحعلي"أسالال حهل

 بحلالال،لاللكالالعلورالالةلليكالال لهللاالال  لمالالحعل الاللللمالمالالة اشلةاانجسالالعلال هللا  الالرلالمالالال  سالالافلالس الالةالةالنبالالح ىل
ةج  نالحل اللللمرال الالمالا جيلالال فلةضاللهلللأرالعلاللكالعل الالرالعل اللل الللال نالةللل:أاالةللمالنظ ل الرمالب ع

  مبال ايلال السخل هللا الاللمالبالااءشل حل  مبال ايل ل ل حلنهللالل بااهل للالم مس،لال فل ر نالحهل الل
لم حلرم،لةأ مل حلةرةل  اةعلة   ةهل ملةرةلرمح،ل للألمثعلرمح،لالمةهللاساللهلللمبلليبالالةرح،

ثعل لال ل لالبهللاحةوالرللمرم،ل سخلااس علرحلةاسبورلمثعلنباأل حلكم،لاأل  ىللمرمح،ليظوعلن وس
الال ذح جنورلمةالما  جالالرلمثالالعلالهللا ةوالالر  الالذ الاالال ألالبحلالال،ليكالال لال الالسةخلرالال هلل..م رالالحل الالللالكمالال،ة سلمثالالعلالسذ

النةنورللت حعلابلل-سم رعللكنظ ل الالنةنورللمالكم،لةا أليكس حلال  ةهلةس شلاأل  برلةأ حال ن ح
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لمرمالح،ليظالوعلحمئالرلةسالمسللبسم الح  سالرلآاليلةث حن لماةرالرمح،ليظالوعلجالا للمالاوعل هللا هلللالملحل 
كالالللاالالالوبالالل،لرثسالال ل الالللاألبوالالحيليكالال لأةسالالحطلال ملك الالسلل  الللمبالال ،لاللكالالعل الال  سلالهللاحجالالرل لوالالهلل

  حلضال لالال لال ل  ال  العلالنةنوالرلةرلمم ركةاللال ل لسنظال ةال الالالنةنوالرل لضال حلسال علةةاضالحلة   الةع
ة ثالالعلا ءلملالالح للاللاالالعللميكالال لال ا ضالالربذ رحنالالهلللأللواالال ألرمالال،ل الالسخلااسالال علال بةلالالرل ثالالعلالالال ال

الم مسالال،لوسالالمبوشلبحلالال،لاللكالالعلأللسم رالالعللكنظالال ل الالالرالال هلة س رالالحل الالللال ؤل الالحيلأاالالةللب الال هللمةالناالالع
لالكم،لاللظو ر.

لبحل،:ل.........
لكالللرسال لن ال يلينالارعل رال م علالم البوهللللمر هلايالةارعلالاالةلل حبالعلةالالايةىلرال هلايالةارع

ولنالالثباليللم شلألل حلثبيل هلللن الالم بوهلللرةلال فلثبيل هللل ث الحيلالبال حيلمال   رل للااث حي
ةثبالالاليللم الالالحلنلل حلكمالالالح،لةالسالالالنرلم الالالشل  الالالحب رلال  كالالالةاسلل-جالالالعلةيالالال - جالالالهلللالن الالالالالم الالالبوهلللةمن

جالالعل-ةرالالةل الالحلة الال لالل؟ااث الالحيل حلكمالالح،لةالسالالنرل رسالال لنضالال ،لرالال الب الال ال الالشلأنالالهلللو رالالللالج الالش
  حل سخلااس عل بك،ل اللل جالعلةاسالبالأ الح ل لوالهللل هللا الهلللالأرعلالسنرللهلللر هلاللاساشلألذلل-ةي 

 الللأرالعلال ضالعل الح لالال ال ر،ل نالهلللأمحنالحل جالعل الللةاسالطلل: ل حلةاسبورلاالحل الال محةىل  حلسملك
ألنالالهلللن الال لينالالارعل لالالللالبالالاعلةال الال  لاللسالالو حل لالالالا الالةللل؛نالالحلأللنالال ر لال لماالالالالبالالهللاوحةبكالال،ل 

ةرالةل الالل- هللا الرلاليكوالهلل- بكال،ل اللل السخلااسال علل؛الممح للكل ا لةبكيلالباعل ل لر هلالا جالر
 رمالال،للالالهلللرالال هلاللاسالالاشل لالالالاللبالال لسا سالال حللمهللل الالالااليماالالحالالبالالهللاوحب جاالالهللل لالال لالهللاالاليلأللورمالال،للالال
لمرمال،لال مالةىلالكو نوالرلةبالحهللاب حل سالمة  لس جالارحلم لالاللبال لرمب الحلمالنحسلا لل ال اشلبةجكر

ةاانسحلل  الأ االأللوهللا  ل مةىل للسالب جللأةلثال طللمةب ليل ال ئمالب هللارلةث ثسللب هللار
لل؟م،ل ثعلر هلةبحهللاب حل سمة  لس جارحلل ح ا سخلااس علورلموهللامح ل ل لسحير

اللمةناكعل لل ال للالهللا الظلماللكعلاحللالاحلل سةلهلللماللكعلال بناليك لالكمح،لةالسنر حلةم ل 
سالب،لالمال لس للمل ل لن ا لال  علةنبكال،ليكالعلرال اللالوسل بالهللاوحلالال فلالل هللا الةعللالهلللالليكالعلينالاه

ةاكالاليلل الالعلرالال هلرالالحللسالالب،لل:علال مالالحةىلاالالحل الالال ج الالةلل- هللا الالهلللالملالالحل -ل الال الالكمالالح،ل رالال هلال الالسخل
 ضالالالالالالاسللالةاسالالبال الالللل:رمحبم الالحلأنالالهلللاالالاعل الالللأ للةاسالالطل لالالللاضالالحشلنةاهللاس الالحل الالسخلواالالحلللالالهلل

اللمأبهللاح،لال ح لا مكال لالال  ال الحلالنالحسل والهلللبلح سال لةالالاسللة الرحلةرالحلل الللأرالعلالاالاعليكسنالحلهللاحج 
مكالالةللأللأكمالال،للالالهلللياسالالاشللناةسالال للم الالالاةلالالرلالممالال ل الاللل ك الالرلالج الالعلةالظكالالعلةا ةسلالالالاسللةاللكالالع

 حسالمل سيل اللل لال لةاكالاليلاالالرمال،لالنالحسلياحئالالال ملالااشل  ال لبال لللياحئالالالل؛ي الاشللالهلللةألرالعلبسمالالهلل
لهلللر هلاللاساشلةأنحلاحيالل رمبيللل؛ حلأهللا،ل اللياساشلمكمب حلأنيل:  لحل الالسؤالل احلل؛أئ رلالسنر

منحةل الالالحلالنالالالحسل الالالحلهللا ظلةالالالالا سلل-ملالالالحل  هللا الالالهلللال-رالالال هلاللاسالالالاشلل الالالحلرمب الالالحلال الالالسخللم لالالالالاللبالالال 
ولنال حل لليحلعل الر هلال  الة س رحل لللمةأكث لال  ةهل س ل اةنرلمةااا اءلةالمهللا وظلةال  ه

لمةولكال لالبال ،لينالهلللمحةو كالاليكال لب  الهللل ال هللا للمسالا سلاللاسالاشلالةاسالبوررالةلم لس لالكمالح،ل اللةل
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للرحنالاليل مالال   شلل الح ال ألن الحلةاضالالهللارلةسالال كرلينالالالل؟؛مالال   ل الال هللا حلكالللرنالالح ل الال ةهل اةنالرلةرالالالةا 
 ثعلر هل حلمهللامالح ل لال ل ال هلو    الحلالبحلال،ل  جال ال الحلوا ؤرالحليكال لال السخلةوهللاكالعللالهللللمال ماا سل

 الالال هللا حلال الالالسخللم  الالالةاضالالالهللارل الالال لمهللامالالالح ل لالالال ل الالال هلم لالالللاألل الالالحعل الالالحلمهللامالالالح ل لالالال ل الالال هل الالالاةلل
خل هللا الالالباللليبالالاالل ج لبالالللة الال هللا حلةيكال ليكس الالحلال السلمالمنبس الالحيلالكبو الرلميبالاال هللا للبالالللساللاف

الالحة الال هللا حللمةال الالسخل هللا الالال كسالالعلرالال ذاسلم الالحنش ال الالسخليبالالاالل ج لبالالللنحبالال لبالاللل  الالسال ئالالوسللأوض 
حة  هللا حللم- هللا رلاليكوهلل-مة اللم هللار رلالم سس  ال سخل جالال وذحلل  هلابلل  السالاسال هللللأوض 

ة ضالبةطل ال هلمهللاكسكالالةرالةل ال هل ةسالشلة الماللة هللاال  للمالمنبس حيلالسنورليك لاللاساشلالةاسالبور
لكنالالهللللالالوسلمهللاكسكوالالحل ن الالحلوالال مال لالال لل؛ الال هلال الالسخل جالالالبالاللل والالحلل الال هل ةسالالشلة سالالم وللملكةاسالالبور

ةجناالالعليالالللابالالللالاالالوعللمال ابالالشل الالللالةاسالالبورل سناالالعليالاللل الالسخلااسالال عل الالللرم الالهلللاأل الال ىلبذ حضالالر
ل السخلس ل ل ل ال هلاظنلم  ةل  هل ةضةيالاألةللمهللاكسكالةالثحنال ةضةيالحمةجناعليلل س ر 

للرالالالالحلل  مبالالالال  ل  الالالال هلال الالالالسخلابالالالاللليوسالالالال للما هللا الالالالال كسالالالالعلرالالالال اسليكالالالال لالنةنوالالالالرلرالالالال المهللاكسكالالالالالةا 
باللل علابالللمو والرلةالو مال ل لاألبوحيلالمال ةضةي حلةاهللاالال س ا  الحل رال علل السخلااساللم ةضةيا

الل جالالال لبالالاللل هللا الالالالالسالالالك حلل  الالال ةهلل الالال هللا حل لالالالال لالالال لال الالالسخليبالالالالمالاالالالوعل  الالالحلسةضالالالحلرالالال الالكالالال ع
 الال هللا حلال الالسخل هللا الالالبالالللبالالحلحلبالاللللمكوالالرلةاألسالالئكرلةاألجة الالرليكالال لاللاسالالاشلالةاسالالبورالكةا الال لالج

ج وشل  حسخلر هللمة  هللا حلجعلال  حسخلمة  هللا حلال سخلبحلحلال ة اللميثو سلل ال  هل ببةع
ةالمسالالالجسعلن الالالشل الالالاللملكالالاللل لضالالال حل الالالاةللة لضالالال حل سالالال ل الالالاةلللمالالالال  الالالالال سللا سالالالةرحلل الالالعل الالال ةه

حلبسالالالاهللكالالالللسكاالالالاليكالالال لالبالالال ،لمسالالالن للك الالالسخلأللسجكالالالسلةوهللاالالال  ل الالال هللا لاألةاالالالحيلال مالالال   شلاالالالالاللس
ال السخل هللا الالباللل بال اروعلل-ابالعلانم الح لالمسالجسع-أ الحلابالعل لال للمحةوسجكةللثعلو ال  لةوبالس ل ال هللا ل

لمال الالالسخلابالالاللل الالالح ل الالال هللا حلمال هللا الالالرلاليكالالال لالج والالالشال الالالسخلابالالالللهللا سالالالال الالال هللا حل الالال ا  للما الالال هللا حل الالال ا  ل
ج ِللةلمولمةرؤالءلاللورمبةلل  ساس ع لةال سخللهلللملكواحيلال سخليبالمعلين علثعل   يس لالمسجسعلسل

الحال السخل هللا الال كسالعلرال اسللمال ابةالأنهلللرمالح،ل  الاةعلة ال ةهللاهلللرثسال شلمالل ج ل هللا هلللا لالهللللأوض 
الة ببةيالالالرلال ابالالالةالألل الالال ةهلرالالال الالكمالالالح،لرثسالالال شلجالالالا لل-الظالالالحر –ل"الث الالالح لال الالال ور" الالال هلاسالالال هللل

لولنالالرال الأللبحلال،لاللكالعللسال ةلرلالكمالح،لةرثال شل ال ةهللاهلللأنالهلللةاللمة مااةلرلبالسللسالافلبال ،لاللكالع
ةرالالعل الالسخللماللكالالعل ن الالحلورالالةلل الالحللرةيلبالالسللسالالافلال  الالحسخلماوسالالمغنال الالهللليالالللهللاضالالة لالالالا ةسلأبالالا ل

ةلالالعلماالال أهللمهللل الاللل سالال هو رالالللمجكالالسلينالالال الالسخلمسالال شلينالالاهل الالللاللكالالعل الالحللالالعلمسالال للال ا سالالرل سماكرالال
رال الل-جالعلةيال -ة  العلسك  الهلللاللم-جالعلةيال -هللاالهلللالةلالوسلرال الابمالااعل ن الحلرالةل المحلو ململغس ه

اللرالحللورم ال ل الالرالعلبكالاليالحلعلةاهللاالالو ال هلالكمال،لمال سخل الللرال هلالنبالةلل الللرال الالكال ع لمةا 
ةرعل  شلو المحليكوالهللل رال عل سال لال ال شللماالةاهللاالو رللو  هلالكمح،ل  ا  للاللحلعهللام لل؟ةلوطلالمك ا 

لل.السح ار
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لمةلنهللاالالال لليكالالال لالك الالالح لالالالال سللرالالالعلأرالالالعلاللكالالالعلةالل الالالعلم كنهللاالالال لليكالالال لهللاضالالالة لالالالالا ةس
ح ةل حلرنحلب ،ل الال لحرالالاللك والرللمالكمح،ل ا  ل الال لحرالاللك ورلةال ا سةللو  هللاةنهلللأوض 

ة لالالللال ا سالالسلللمة الال هللاةال الال ةهل نحسالال رلمال الالسةخلالالال سللا سالالةنحلر الالح ل الالالالسالال لسلل الالللالل الال 
ولنالالاللس لالالألللمأللالكمالح،ل  الاةعال ابالةاللموضشليكس حلأسئكرلةأجة رللكمس سعليكال لالبال ،

الالال هل ئالالالحيلال الالال ةهل:واالالالحل ولنالالالاللمةاللسكالالال علأللمكالالالةللرالالالعلرالالال هلال الالال ةهل ببةيالالالرلأةل مااةلالالالرلاللم ل
ألنالالهلللرمالالالح،لل؛ئالالرلةي الالال جللهللاح الالورحضالالحةفلالمالالالبكغالالاليلأكثالال ل الاللل والهللاةا الالالالمالالاليكالال لم سالالالس لالب
عل ثالالعلرالال ال الالالالكمالال،لال مااةلالالرلةاالاللمةرالالعل الالسخلوضالالشليكوالالهلللهللاح الالورلم ا سالالالسماا سالالهلللالنالالحسل رثالال ش

ةاسالالم حالالنالالحسل نالالهللللم  الال الرمالالح،لهللاظالالال لنحوالالرلالنالالحسلةاالال  ل الالالال لحرالالالملكملكالالوعل ثالالعلرالال الالكمالالح،
أللل الالالسخلااسالالال علب جامالالالهللل الالالالرالالال الل؛ لالالالللال ا سالالالسلل الالاللل ا سالالالالال لحرالالالالوامالالال هلم حئالالالاشلربسالالال ش

لمال ب لر الةالسعل ل لآ ال هلالسعلالس شلر الةالسعل؛الكمح،لس ر لاألالرل للالا آلليك لالب حي
لالالةلج الالشلالالالالسعل الالللالكمالالح،لل:ة الالللاألالالالرل الالللالسالالنرلرالال الةرالال الةرالال الواالالةللمثالالعلسالال ايل لالال ل بالالع ل

ثالالعلسنماالالعل لالال للم الالللأللسم الالميلالبحلالال،لواالال أل الالالاألالالالرل الالللالكمالالح،لةالسالالنرليكالال لبالال رلةاهللاالالاشلبالالاال ل
م جالالالألللمال الالحلبمغسسالال لأبالالا للوالالحلأ الالالرمالال،لأرالالعلاللكالالعلسن غالالالأللاللسلملالال لل:ناالالةلل.األالالالرل الالللالسالالنر

 اليليكال لب جاالرل لسنالرلأ الحلرمال،لأرالعلاللكالعلأل ِللحمم جالالأللمبالن للن سال لرمح  اللحممجلعللن سال لم ال س  ل
أ الحللم رمال،لل الحلرال الالابالةللةرال الاالنم الح لم حلبالرلم-جالعلةيال -ةاللكعلينالالاللمة نةاوحلنهللاسب ح

للل ثالالالعلرالالال الةالكمالالح،لالالالال فلولالال ذللمرالالةللاانسالالالحللسملالال للل الالالحلةواالالاعلةجالالالؤ  لمالالال ر،ل سالال شلالكمالالالح،
ةررال الم كالعلالكمالح،للمثالعل لالال لال لمألنالهلللاللسكبالطلأللوال مال الللوامال هلاامال اهلآ ال ل؛ول لللتلغالحء

ألنالالهلللس االال لل؛رالال الاالامالال اهلا لة لللمةرالال الاامالال اهل الاللل لالاللل ا سالالالال لحرالالالم  الالركرلسملالال لللتلغالالحء
 ل الالللرمالالح،لأل الالهللل الالسخلااسالال علم  الالل:ولنالالالمةاللكالالعلاسالاللل الالحنظ لي الالللم  الال لاسنالال لمالكمالالح،لر الالحلرالالة

اللل؟ة االر حلرم هللل ثعلرمالح،لل الا سل الللال ا سالسللاالاعلةأ ال لة االةناالللم حس هلللةوهللا علاس هلل
لوحلأ الةالال سملحل.ل

ال نحسالال حلناسالال هللليكالال لاثنالالالحلورالالةلل  مبالال  لال الالللاألسالالبةعلالاالالحاعلن الال هلالكمالالح،ل الال هللا ل بالالاء ل
ورةلل الشللحمح مبح لةناس هللليك لاثنالي  لا س لر ال  ال أسمعلأننحلنرم ال هلللن  هل لحمي  لا س ل

لل  بالالمعلأللنبسالالالعلالالالالن سل والالالهلللةنالال ر لرالالالعل الالالحلسالال ال الالاللل الالالحب شلة حئالالالاشللماال مهللاحنالالحيلانم سنالالالحل نالالالهلل ةا 
 للاا ةاللأ ةيل  بم عل الاال مبح ليكال لألللالكللرثس  للمة ح اشلةوبةللالكمح،لاأل  ل لورع

لةال جةعلس جشل ل لال  ةهلال بةلر.ةالكمح،ل  اةعل للأ االالمبةجعللمن  لالكمح،سلل
لبحل،:ل........

رالال هلالبالالاءلب الالحل بالال لل الالح ا؟لألللرالال هلال نالالحظ شلاللوامبالال ل س الالحليكالال لال مالال ركسلل الالللبالال ،ل
ولك ل الاللمح ن حلوس ل حلرعلأهللاال للبحل،ل بمافلة لليح الة لل سخلربس لاللو  عل سئ لل؛اللكع

لل  الةجالايلةال بمالاعل ةجالةالةبالحلشلبالحلشل الاللكلمر هل  ركرلم رنهللل ب رلاللوسمبوشلال اليكس ح
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 ورةلل لل ح،لاالجحءلالنظ ل لس حل للبحل،لاللكالعللمر هلالانةايلاللبال للأللسمباىللك اليكوهلل
سنظالال ل لس الالحلةاك الالهلللأ الالحلألللمة الالللأ االال  الالح ررل الالالالالال الاللسالالو حل لالالالأللسم رالالعلمال م رالالعلالل الال س

لركر.  الر هلال لأسحسهللللوسل  مسلل ؤبعل للةلل حلٍل
لبحل،:لمل لليك ليةاعلال سك سللوحل سخ.

 بمالالاعلس جالالالألللمةائالاللكالاللل  الأك رالالةالةألجِللمرالال هل  الالركرلالبالالاءلب الالحلاللورالالةلل الالللأرالالعلالهللاالال 
لسكاالأ رح هلاللبال للالمبافلةال اليكوهلل.

ةالأيكالالالعلةبالالالك لالةسالالالكعلة الالالح  ليكالالال ليبالالالاهلة سالالالةلهلللنبسنالالالحل هللا الالالالةيكالالال لآلالالالهلللةبالالالهللا هللل
لأج لسل.


